ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió:
Número: 17/2017
Caràcter: extraordinari
Data: dijous, 28 de desembre de 2017
Horari: de les 19:00 hores fins a les 20:30 hores
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
Francesc A. Gas Ferré, alcalde-president
Francesc Ollé Garcia, primer tinent d'alcalde
Mª Teresa Moreso Gisbert, tercera tinent d'alcalde
Mª Isabel Belmonte Rodríguez, regidora
Francesc Josep Cabanes Mola, regidor
Jordi Baucells Lluís, regidor
Josep Codorniu Suñer, segon tinent d'alcalde
Joan Ignasi Salvatella Roijals, quart tinent d'alcalde
Pere Romagosa Folch, regidor
Ramon Martínez Gallardo, regidor
Joaquin Llopis Colomina, regidor
José Francisco Bertomeu Curto, regidor
Ramon Martí Moragrega, regidor
Secretària acctal.
Maria Teresa Piñol Piñol
ORDRE DEL DIA
1. Obres Públiques i Serveis
1.1. Aprovar, si procedeix, adhesió a la tercera pròrroga del contracte derivat de l’Acord
marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
1.2. Aprovar, si procedeix, adhesió a la pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
2. Cultura
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2.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre
i l’Ajuntament de Roquetes, en matèria de Serveis socials, polítiques de joventut i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat: Plans Locals de Joventut
3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, Pressupost general per a l’exercici 2018
Desenvolupament de la sessió:
1. Obres Públiques i Serveis
1.1. Aprovar, si procedeix, adhesió a la tercera pròrroga del contracte derivat de
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals
de Catalunya
ANTECEDENTS:
Primer.- En sessió del 29 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant CCDL) va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2014.03) que resten integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a
documents contractuals.
Segon.- En data 29 de setembre de 2014, el CCDL va procedir a formalitzar amb
l’empresa Gas Natural Servicios SDG i amb l’empresa Endesa Energia els pertinents
contractes de l’Acord Marc.
Tercer.- En data 18 de novembre de 2014 la Comissió Executiva del CCDL, va acordar
adjudicar a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU la licitació de la subhasta electrònica pel
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, regida
pel plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de la Comissió
Executiva del CCDL, adoptat en la sessió de 30 de setembre de 2014 (Exp. 2014.03 D01),
i derivada de l’Acord Marc subscrit, el 29 de setembre de 2014.
Quart.- En data 12 de desembre de 2014, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGÍA SAU, el corresponent contracte de
subministrament de gas natural, licitat de conformitat amb el procediment derivat
referenciat a l’apartat anterior.
Cinquè.- En data 31 de març de 2015, l'Ajuntament de Roquetes va aprovar l'adhesió a
l'acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de
Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa
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Energia, S.A.U.
Sisè.- En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2014.03 D01), subscrit en data 12 de desembre de 2014, entre
el CCDL i l’entitat mercantil ENDESA ENERGÍA SAU, per un període de 12 mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2016.
Setè.- En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL també va
aprovar la cessió, com a modificació subjectiva (òrgan de contractació), del contracte
derivat de l’Acord Marc pel subministrament gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2014.03-D01), a favor de l’Associació Catalana de municipis i
Comarques (en endavant ACM), per a la subrogació, d’aquesta última, en la posició del
CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en
relació a qualsevol altre efecte jurídic.
Vuitè.- En data 22 de desembre de 2015, l'Ajuntament de Roquetes va aprovar l'adhesió
a la pròrroga de l'acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats
locals de Catalunya, per un termini de 12 mesos, comprès de l'1 de gener al 31 de
desembre de 2016.
Novè.- En data 26 d’octubre de 2016, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la
segona pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2014.03-D01) per un període de 12 mesos a comptar
des de l’1 de gener de 2017, en els mateixos termes i condicions d’execució del
contracte i prestació del subministrament de gas establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
Desè.- En data 29 de desembre de 2016, l'Ajuntament de Roquets va aprovar l'adhesió a
la segona pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (EXP 2014.03-D01) per un període de 12 mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2017.
Onzè.- En data 26 d'octubre de 2017, l'òrgan de contractació de l'ACM ha aprovat la
tercera pròrroga, fins el 30 de setembre de 2018.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord
marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, a licitar mitjançant subhasta electrònica, aprovat per la Comissió Executiva
del CCDL en data 30 de setembre de 2014. (Exp. 2014.03-D01).
Segon.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya en quan
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als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Tercer.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2014.03) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord
marc.
Quart.- Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Cinquè.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
Sisè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Vist l'informe emès per l'arquitecte tècnic municipal en data 11 de desembre de 2017.
Atès que la comissió informativa d'Obres Públiques, Serveis i Béns, en sessió ordinària
celebrada el dia 19 de desembre 2017, ho va dictaminar favorablement per unanimitat,
amb els vots a favor del grups d'ERC, PDeCat, PSC, PP, EiPR-E, i PxC.
Proposo al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer.- L'Ajuntament de Roquetes s’adhereix a la tercera pròrroga del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2014.03-D01), per un termini de nou mesos, des de l'1 de gener de
2018 fins el 30 de setembre de 2018.
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU, com a empresa adjudicatària dels
contractes derivats de l'Acord marc de subministrament de gas natural (Av. Vilanova, 210, 08018 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/
València, 231, 6a. 08007 Barcelona), i als departaments d'Intervenció, Serveis i
Contractació de l'Ajuntament de Roquetes.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat de tots els
membres que legalment el componen.
1.2. Aprovar, si procedeix, adhesió a la pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
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Catalunya
ANTECEDENTS:
Primer.- El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió
executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió
executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA,
SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA
(Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT
i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva del
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
Segon.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió executiva de data 10 de novembre de 2016, el
contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord
amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a
l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que
deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre
les empreses seleccionades en l’Acord marc.
Tercer.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat
a l’apartat anterior.
Quart.- En data 31 de gener de 2017, l'Ajuntament de Roquetes es va adherir al
contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les
entitats locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL) a l'empresa Endesa Energia, S.A.U.
Cinquè.- En data 9 de març de 2017. la Comissió executiva del CCDL va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l'Acord marc pel subministrament elèctric
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amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm.
2015.05-D01) a favor de l'ACM, com a modificació subjectiva de l'òrgan de contractació.
Sisè.- En data 17 d'octubre de 2017, prèvia tramitació del corresponent procediment
previst a tal efecte, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de l'ACM,
en virtut de la qual s'aprovà definitivament la primera pròrroga de l'Acord en qüestió
pel període d'un any més, amb un nou detall de preus.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
per acord de la Comissió executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al
perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte
a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant
aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals.
Vist l'informe emès per l'arquitecte tècnic municipal en data 11 de desembre de 2017.
Atès que la comissió informativa d'Obres Públiques, Serveis i Béns, en sessió ordinària
celebrada el dia 19 de desembre 2017, ho va dictaminar favorablement per unanimitat,
amb els vots a favor del grups d'ERC, PDeCAT, PSC, PP, EiPR-E, i PxC.
Proposo al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer.- L'Ajuntament de Roquetes s’adhereix a la pròrroga del contracte derivat de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (exp. 2015.05-D01), pel termini d'un any, des de l'1 de gener de 2018, fins
el 31 de desembre 2018, d’acord amb el següent detall de preus:
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BAIXA TENSIÓ
Terme d’energia - Preus(€/kWh)

Terme de potència – Preus(€/kW any)

P1

P2

P3

TARIFA

P1

P2

P3

0,100068

0,086068

0,058428

3.0A

40,728885

24,437330

16,291555

2.1A

44,444710

0,075168

2.1 DHA

44,444710

0,067868

2.1 DHS

44,444710

2.0A

38,043426

0,059813

2.0 DHA

38,043426

0,055670

2.0 DHS

38,043426

0,131268
0,153268
0,153268

0,082368
0,115128

0,139543
0,138270

0,067270

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -empresa
adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica-, per import de dos-cents vuit mil noranta-dos euros amb trenta-vuit cèntims
(208.092,38 €), que s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any 2018 a càrrec de
les següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària
Número

Import

Nom

2.160.2210000

Subministrament
clavegueram

energia

2.165.2210000

Subministrament energia elèctrica enllumenat

83.821,98 €

3.323.2210000

Subministrament energia elèctrica escoles

15.624,28 €

3.324.2210000

Subministrament
perruqueria

energia

elèctrica

elèctrica

bombes 11.184,77 €

IES

grau

3.3321.2210000 Subministrament energia elèctrica biblioteca
energia

15.635,32 €

3.337.2210000

Subministrament
culturals

4.342.2210000

Subministrament energia elèctrica inst. esportives

4.342.2210001

Subministrament
poliesportiu

4.422.2210000

Subministrament energia elèctrica antigues naus
Lear

1.920.2210000

Subministrament energia elèctrica edificis en 37.885,76 €
general

energia

elèctrica

2.997,56 €

elèctrica

edificis 18.790,37 €
8.354,07 €

pavelló 12.815,96 €
982,31 €

Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
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contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM, i als
departaments d'Intervenció, Serveis i Contractació de l'Ajuntament de Roquetes.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat de tots els
membres que legalment el componen.
2. Cultura
2.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i l’Ajuntament de Roquetes, en matèria de Serveis socials, polítiques de
joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat: Plans
Locals de Joventut
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies i el Consell Comarcal del
Baix Ebre, en data 3 d'agost de 2016 van signar un contracte programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d'igualtat per al període 2016-2019, on
s'estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i
programes que inclou el contracte programa.
Atès que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als
ajuntaments que formen part de l'àmbit territorial d'actuació del Consell Comarcal del
Baix Ebre, i d'acord amb l'article 87.2 de l'estatut d'Autonomia de Catalunya, i l'article
150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, les parts formalitzen el present conveni de
col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis
socials.
Atès que l'objecte d'aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes per a la gestió i prestació
dels serveix i programes, segons els criteris i les condicions que estableix el contacte
programa que el Consell Comarcal del Baix Ebre va signar amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies amb data 3 d'agost de 2016.
Atès que la Comissió informativa de cultura, joventut i educació realitzada el 19 de
desembre de 2017, ho va dictaminar per unanimitat dels membres que legalment la
componen, ERC, PDeCAT, PSC,PP,EiPRE-E i PxC.
Es proposa al ple, l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
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l'Ajuntament de Roquetes en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat: plans locals de joventut.
Segon.- Aquest conveni tindrà una vigència des de la data de signatura fins al 31 de
desembre de 2019, coincident amb la mateixa data que s'estipula pel contracte
programa.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi
quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord.
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre i comunicar-ho al
departament d'intervenció i tresoreria, departament de joventut de l'Ajuntament de
Roquetes.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat de tots els
membres que legalment el componen.
3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, Pressupost general per a l’exercici 2018
Antecedents de fet
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost general per a l’exercici 2018.
L'interventor de l’Ajuntament de Roquetes ha emès els informes que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Fonaments de dret


Articles 162 al 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.



Articles 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.



Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, del Ministerio de Economía y
Hacienda, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos del les entitats
locals.
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Articles 22.2 e), 90, 112 i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de règim local.



Reial decret 1463/2007, de 2 novembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, en la seva aplicació a les entitats locals.



Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda, en sessió ordinària celebrada en data 19 de
desembre de 2017 ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'ERC-AM i
PDeCat i l'abstenció del PSC-CP, PP, EiPR-E i PxC .
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2018, el qual, resumit per capítols dels
pressupostos que l’integren, es a dir, del pressupost municipal i de l’organisme autònom
Roquetes Comunicació, és el que consta en la documentació.
DESPESES
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

1
DESPESES DE PERSONAL
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3
DESPESES FINANCERES
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
TOTAL OPERACIONS CORRENTS (I)
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL (II)
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (I+II)
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (III)
TOTAL ESTAT DE DESPESES (I+II+III)
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AJUNTAMENT

OOAA ROQUETES
COMUNICACIÓ

2.558.325,02 €
1.626.602,06 €
39.961,45 €
869.265,20 €
49.662,63 €
5.143.816,36 €

71.628,14 €
19.695,00 €
100,00 €
0,00 €
1.432,56 €
92.855,70 €

836.779,68 €
0,00 €
836.779,68 €
5.980.596,04 €

2.600,00 €
0,00 €
2.600,00 €
95.455,70 €

3.000,00 €
411.445,32 €
414.445,32 €
6.395.041,36 €

0,00 €
0,00 €
95.455,70 €

AJUSTOS

PRESSUPOST
GENERAL CONSOLIDAT

94.455,70 €

2.629.953,16 €
1.646.297,06 €
40.061,45 €
774.809,50 €

94.455,70 €

5.142.216,36 €

94.455,70 €

839.379,68 €
0,00 €
839.379,68 €
5.981.596,04 €

94.455,70 €

3.000,00 €
411.445,32 €
414.445,32 €
6.396.041,36 €
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INGRESSOS
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIDIRECTES
3
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
4
TRANFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL OPERACIONS CORRENTS (I)
6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL (II)
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (I+II)
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (III)
TOTAL ESTAT DE DESPESES (I+II+III)

AJUNTAMENT

OOAA ROQUETES
COMUNICACIÓ

3.269.165,36 €
85.000,00 €
1.032.080,00 €
1.940.814,00 €
35.000,00 €
6.362.059,36 €

0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
94.455,70 €
0,00 €
95.455,70 €

0,00 €
29.982,00 €
29.982,00 €
6.392.041,36 €

0,00 €
0,00 €

3.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
6.395.041,36 €

95.455,70 €

AJUSTOS

94.455,70 €
94.455,70 €

3.269.165,36 €
85.000,00 €
1.033.080,00 €
1.940.814,00 €
35.000,00 €
6.363.059,36 €
0,00 €

94.455,70 €

29.982,00 €
29.982,00 €
6.393.041,36 €

94.455,70 €

3.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
6.396.041,36 €

0,00 €
0,00 €
95.455,70 €

PRESSUPOST
GENERAL CONSOLIDAT

2. Aprovar la plantilla de personal.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i a l'e-tauler durant el termini de quinze
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria amb el vot a favor
d’ERC, PDeCAT, i l’abstenció del PSC, PP, EiPRE-E i PxC.
I no havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió de la qual jo,
com a Secretària acctal. estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde,

La secretaria acctal.

Francesc A. Gas Ferré

Maria Teresa Piñol Piñol

Ple extraordinari núm. 17/2017
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